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Parecer Técnico n.º 035/2021 

De: Controladoria do Município de Alto Rio Doce – MG 

Para: Prefeito Municipal de Alto Rio Doce – MG  

     C/C: Gestor de Contratos 

Assunto: Prestação de Contas – Banda Lira de São José de Alto Rio Doce – setembro – 

Ano/Exercício: 2021 

Alto Rio Doce, 15 de Outubro 2021. 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Victor de Paiva Lopes,  

Com muito respeito, vimos por meio deste parecer técnico apresentar à Vossa Excelência a 

avaliação da prestação de contas da Banda Lira de São José de Alto Rio Doce, referente ao mês de 

Setembro do ano/exercício 2021. Usamos da atribuição a esta Controladoria Geral conferida, através 

da Portaria n.º 3.996, de 25 de janeiro de 2021 e Portaria n.º 4.194, de 29 de setembro de 2021, para 

realizar esta auditoria da prestação de contas do conveniado. 

Cabe mencionar que a Controladoria Geral do Município, prezando pelos princípios da Admi-

nistração Pública, realiza suas atividades de forma independente, imparcial, transparente, neutra, sem 

burocracia e sempre em busca da qualidade, não deixando de observar a legalidade e moralidade ne-

cessária para a melhor utilização dos recursos públicos. 

Relatório Técnico 

Ao realizar auditoria da prestação de contas da Banda Lira de São José de Alto Rio Doce de 

setembro do ano/exercício de 2021, identificamos as seguintes situações [para efeito de melhor orga-

nização, dividimos a análise em duas etapas (Documentação e Utilização do Repasse)]: 

1. Documentação: 

Há termo de colaboração entre o município e a entidade, celebrado antes do primeiro repasse, 

com data de 10 de Setembro de 2021, o que é desejável.  

Conforme observado na Lei Federal n.º 13.019/2014, o termo de colaboração é essencial para 

que haja a legalidade na parceria Município x Entidade. Também é parte relevante do termo de colabo-

ração o plano de trabalho anexado ao mesmo. Assim, vemos a importância de considerar os seguintes 

pontos abaixo: 

a) O art. 22 (e suas considerações) da Lei Federal n.º 13.019/2014, que trata do plano de 

trabalho, in verbis: 

“Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de par-

cerias celebradas mediante termo de colaboração ou 

de fomento: 

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, 

devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade 

e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art22i.
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II - descrição de metas a serem atingidas e de ativida-

des ou projetos a serem executados; 

II-A - previsão de receitas e de despesas a serem rea-

lizadas na execução das atividades ou dos projetos 

abrangidos pela parceria; 

III - forma de execução das atividades ou dos projetos 

e de cumprimento das metas a eles atreladas; 

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para 

a aferição do cumprimento das metas.” 

b) O inciso 1º do art. 32 da Lei Municipal n.º 821, de 29 de junho de 2020, que trata das 

condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas ou privadas, in verbis:  

“Art. 32. A proposta orçamentária para o exercício de 

2021 poderá consignar recursos, a título de subven-

ções e/ou contribuições, para financiar serviços incluí-

dos nas suas funções, a serem executados por enti-

dades de direito privado, sem fins lucrativos e reco-

nhecidas de utilidade pública pela Câmara Municipal, 

mediante a celebração de convênio, chamamentos 

públicos, autorização legislativa específica e que te-

nha demonstrado eficiência no cumprimento de seus 

objetivos sociais, em especial aquelas registradas no 

conselho nacional da assistência social. 

§ 1º - Os repasses às entidades, previsto neste artigo 

ficam condicionadas à apresentação: 

I- Projeto prévio com discriminação detalhada de 

quantitativos e valores; 

II- Prestação de contas relativa a recursos anterior-

mente recebidos; 

III- Atestado de regular funcionamento; 

IV- Cópia da ata que elegeu a Diretoria para o exer-

cício, bem como ata de reunião para apresentação e 

aprovação das contas do exercício anterior; 

V- Cópia autenticada de Certidões Negativas de re-

gularidade junto ao INSS, FGTS e Ministério do Tra-

balho.”  

Foi realizado consulta nos sistemas do governo para verificação quanto as certidões e as 

mesmas encontram-se regulares, o que é desejável. 

2. Repasse e Contas: 

De acordo com a Lei Municipal em vigor n.º 703, de 24 de agosto de 2016, a Banda Lira de 

São José de Alto Rio Doce ficou condicionado a receber mensalmente uma subvenção no valor de R$ 

1.300,00.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art22ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art22iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art22iii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art22iv.
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• Setembro 

Conforme planilha feita pelo responsável da prestação de contas apresentada, bem como ex-

trato bancário, a entidade possuía um saldo em conta no valor de R$ 1.046,01. Esta justificou que tal 

valor é decorrente de repasses do ano anterior.  

A entidade teve gastos com tarifa bancária no valor de R$ 82,35 no dia 02/09/2021, com pa-

gamento do maestro no valor de R$ 1.100,00 no dia 27/09/2021 e com taxa de transferência bancária 

no valor de R$ 10,60, também no dia 27/09/2021. 

Conclusão 

Com base no que foi analisado, entendemos que o Excelentíssimo Senhor Prefeito deva conti-

nuar a monitorar a correta aplicação das regras estipuladas pela Lei Federal n.º 13.019/2014 para a 

Entidade conveniadas a este Município, buscando continuar a dar Accountability por parte de sua ges-

tão e dos seus sucessores, sendo esta de suma importância para a boa gestão e transparência dos 

atos públicos. 

Sobre análise da documentação, o plano de trabalho está em conformidade com o art. 22 da 

Lei Federal n.º 13.019/2014. Também notamos que os repasses só foram realizados após o firmamen-

to do Termo de Colaboração, o que é desejável. 

Sobre análise da prestação de contas, notamos que está em conformidade com o previsto no 

plano de trabalho apresentado, estando acima do previsto somente o gasto com despesas bancárias, 

o que também não representa riscos a manutenção do objeto. Cabe mencionar também que, ao ver 

desta controladoria, o saldo anterior que a entidade possuía poderá ser utilizado para manutenção 

e/ou aquisição de instrumentos inerentes ao objeto, já que há aprovação deste no plano de trabalho.  

Assim, levando em conta as questões abordadas, a Controladoria Geral do Município reco-

menda a aprovação sem ressalvas das prestações de contas da Banda Lira de São José, no que 

refere ao repasse previsto na Lei, estando à entidade apta a receber o repasse referente ao mês No-

vembro /2021. 

Levando em conta as questões abordadas, vislumbramos que haverá grande ganho no proces-

so e conformidade com o que se espera para a boa gestão.  

Este é o Parecer Técnico. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Douglas Frankley dos S. Pereira 
Mat. 1725 

Controlador Interno 
Controladoria Geral do Município 

Alto Rio Doce – MG  

 

Anderson Adriano Vieira 
Mat. 1450 

Membro do Controle Interno 
Controladoria Geral do Município 

Alto Rio Doce – MG 

 


